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Praça do Município de Montalegre, n.º 1 5470-214 Montalegre Tel. 276 510 200/Fax. 276 510 201 Email municipio@cm-montalegre.pt  

 
 

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como os respetivos 
documentos de suporte, agendada para o dia 03 de novembro 2022.  

 
 

Serve a presente para nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 53º, Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião, agendada 

para o dia 03 de novembro de 2022, pelas 14:00 horas, no Salão Nobre do Edifício dos 
Paços do Concelho, sito à Praça do Município, nº 1, Vila e Concelho de Montalegre, bem 

como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1- Período antes da ordem do dia.  
 
2- Período da ordem do dia: 
 
2.1. Renúncia aos mandatos do senhor Presidente da Câmara e do Vice-Presidente da 
Câmara - para conhecimento; 
 
2.2. Alteração da composição da câmara de acordo com o n.º 1 dos artigos 59º e 79º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2022, de 11 de 
janeiro. 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 31 de outubro de 2022 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

   
A Presidente em substituição 

 

 
 

  Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves 
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